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CONDIÇÕES GERAIS DO PLANO MAIS COLABORADOR 

 
Os colaboradores das empresas aderentes ao Plano Mais Colaborador, com ordenados domiciliados no 
Millennium bcp, de valor igual ou superior a 350€, têm acesso a uma solução integrada de produtos e 
serviços bancários que permitem uma maior flexibilidade na gestão do seu dia a dia. 

 
PRODUTOS E SERVIÇOS DO QUOTIDIANO 

 

Com a domiciliação de um ordenado de valor igual ou superior a 350€/mês numa conta Millennium – 
Plano Mais Colaborador, o Cliente tem acesso a: 

Conta de depósitos à ordem Millennium – Plano Mais Colaborador 

Acesso à isenção da comissão de manutenção da Conta Millennium – Plano Mais Colaborador - 
(isenção correspondente a um valor máximo de 5,20€/mês, acresce Imposto do Selo) na conta com 
domiciliação de Ordenado (por transferência a crédito devidamente codificada na origem com o 
código ISO "SALA") de valor mensal igual ou superior a 350€ e  faturação em cartões de débito e/ou 
crédito de acordo com os seguintes critérios: 

Jovens entre 18-23 anos Clientes até aos 23 anos estão isentos da comissão de manutenção.    

Jovens entre 24-30 anos  
Faturação mensal de valor igual ou superior a 50€ em cartões débito 
e/ou crédito (compras e pagamentos). 

Clientes com mais de 30 
anos 

Faturação mensal de valor igual ou superior a 100€ em cartões de 
débito e/ou crédito (compras e pagamentos). 

 
Nota: Não serão considerados para efeitos do cálculo de faturação mensal de cartões de débito e/ou 
crédito: levantamentos, transações de cash advance, Cartão Free Refeição, e Cartões de Clientes Não 
Depositantes (ex:Amex TAP). No entanto, os cartões de Clientes Não Depositantes serão considerados 
quando associados à Conta de Depósitos à Ordem. 
 
Cartão Mastercard de Débito 

Isenção do pagamento da 1ª anuidade para o 1º titular, correspondente ao valor de 18,00€. 
 
Transferências sem custos 

Isenção do pagamento de comissões nas transferências em euros, coroas suecas ou leus romenos 
(caráter não urgente), efetuadas em canais automáticos: ATM, Máquinas da rede interna de Self 
Banking do Millennium bcp, Atendimento telefónico automatizado (VRS), Mobile Banking (App 
Millennium e Mobile Web) e em millenniumbcp.pt. Representa uma poupança de 1,45€ por 
transferência. 
Transferências por débito da conta aderente, destinadas a países aderentes à SEPA (28 países da UE e 
Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suíça e São Marino), desde que ordenadas com indicação 
do NIB ou do IBAN (consoante o canal de receção da ordem de transferência), em número ilimitado, 
sujeito aos limites específicos de cada canal e, até ao valor máximo de 50.000€ por transação (ou 
contravalor se em Coroa Sueca ou Leu Romeno).  
 
Cheques  

Isenção do pagamento das despesas de emissão de 1 módulo de 5 cheques cruzados, não à ordem, 
por mês, emitidos nas máquinas da rede interna de self-banking do Millennium bcp, correspondente 
ao valor de 6,25€ por módulo. É devido o Imposto do Selo no montante de 0,05€ por cada cheque 
emitido. Sujeito a decisão de risco de crédito. 
 

Antecipação ordenado - TAEG 14,6%  

No primeiro dia de cada mês, acesso à antecipação de 100% do ordenado, de valor igual ou superior a 
350€/mês. 
A domiciliação do ordenado não obriga nem pressupõe a contratação de qualquer facilidade de 
descoberto ou operação de crédito de natureza similar. 
 

 

http://www.millenniumbcp.pt/
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Para um exemplo de um montante utilizado de 1.500€, durante 90 dias à TAN de 13,200%, os juros 
serão de 49,50€ acrescidos de Imposto do Selo sobre os juros de 1,98€, a que corresponde uma taxa 
anual efetiva global (TAEG) de 14,6%. Isenção de Imposto do Selo pela utilização do crédito até ao 
montante do salário mensal creditado na conta. Sujeito a decisão de crédito. 
 

PRODUTOS DE CRÉDITO 

 
Cartão de crédito Millennium bcp Classic VISA - TAEG 13,2% 
A primeira anuidade é devolvida após a realização da primeira compra. Valor das anuidades 10,00€ 
por titular. 
Sempre que for ao cinema, escolha um dos cinemas NOS e ao comprar um bilhete de adulto a preço 
normal com o seu cartão recebe outro para a mesma sessão do filme escolhido. 
Máximo de 1 bilhete por dia e por cartão, não acumulável com outros descontos. Não inclui salas IMAX 
e 4DX, sessões de conteúdos alternativos e cadeiras especiais. Taxas VIP, upgrade 3D e óculos 3D 
podem ser pagos no Cinema. 
 
TAEG de 13,2% e TAN de 11,300% para crédito de 1.500€ em 12 prestações mensais iguais de capital, 
acrescidas de juros e encargos. 
A emissão de cartão de crédito depende da prévia adesão e subscrição das correspondentes Condições 
Particulares e Condições Gerais de Utilização. A atribuição de cartão de crédito está sujeita a decisão 
de crédito. 
  
Soluções de Crédito à Habitação 
Isenção do pagamento da Comissão de Formalização do Crédito à Habitação correspondente ao valor 
de 200,00€. 
 
Crédito Pessoal – TAEG 11,2% 
Montante: entre 1.000€ e 75.000€ 
Prazo: de 12 meses até 84 meses (para montantes até 15.000€) ou 96 meses (para montantes 
superiores a 15.000€) 
Taxa de Juro: Taxa fixa de 9,000%. Para montantes superiores a 5.000€, taxa promocional de 
7,250% no primeiro ano e 9,000% nos restantes. 

 
TAEG 11,2%, TAN 7,250% no primeiro ano e 9,000% nos restantes, com uma prestação mensal de 
230,37€ no primeiro ano e de 242,29€ nos seguintes, para um financiamento de 15.000€ a 84 meses. 
Montante total imputado ao consumidor de 21.120,72€, incluindo comissão de dossier, comissão de 
processamento de prestação, juros e Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os juros e 
comissões. Sujeito à análise de risco de crédito. 
O Cliente mantém as condições da taxa durante todo o prazo contratual, mesmo que cesse o vínculo 
contratual com a empresa. 
 
Caso o cliente não seja detentor desta solução, serão aplicadas as seguintes condições: TAEG 11,4%, 
TAN 7,750% no primeiro ano e 9,000% nos restantes, com uma prestação mensal de 234,24€ no 
primeiro ano e de 242,81€ nos seguintes, para um financiamento de 15.000€ a 84 meses. Montante 
total imputado ao consumidor de 21.204,60€, incluindo comissão de dossier, comissão de 
processamento de prestação, juros e Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os juros e 
comissões. Sujeito à análise de risco de crédito. 
 
Todos os pedidos de crédito são objeto de análise casuística, reservando-se o Banco o direito de 
recusar qualquer operação, obrigando-se a informar o Beneficiário relativamente à decisão. 
 

Soluções de Financiamento para aquisição de veículos novos (ligeiros ou mistos) 

 Leasing Automóvel – TAEG 4,7%  

Desconto de 50% na comissão de dossier, não acumulável com outras condições especiais em vigor. 
  
Exemplo: TAEG 4,7% para uma operação (PVP da viatura) de 20.000€, prazo de 60 meses, entrada 
inicial de 20%, valor residual de 10% e prestação mensal de 266,23€.  
Taxa anual nominal de 3,710%, tendo como referência a Euribor a 12 Meses na base 360 dias (média 
aritmética simples das cotações diárias de dezembro 2017 com arredondamento à milésima), de -
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0,190%, acrescida de um spread de 3,900% (spread definido em função do perfil de risco do Cliente, 
valor de entrada inicial e prazo da operação).  
 
Montante total imputado ao Cliente de 22.168,50€, incluindo juros, comissão de dossier, comissão de 
processamento, comissão de gestão de contrato trimestral, comissão de preparação de documentos 
para transmissão da propriedade e Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.  
Sujeito à análise de Risco de Crédito. 
 

 Crédito M Auto – TAEG 7,5% 

Desconto de 50% na comissão de dossier, não acumulável com outras condições especiais em vigor. 
 
Exemplo: TAEG 7,5% para um financiamento de 16.000€ (PVP da viatura de 20.000€), prazo de 60 
meses, com uma prestação mensal de 303,87€ durante os primeiros 12 meses e de 310,11€ no prazo 
remanescente. 
Taxa anual nominal de 5,060% nos primeiros 12 meses e de 6,060% no período remanescente, tendo 
como referência a Euribor a 12 Meses na base 360 dias (média aritmética simples das cotações diárias 
de dezembro 2017, com arredondamento à milésima), de -0,190%, acrescida de um spread de 5,250% 
nos primeiros 12 meses e de 6,250% nos restantes. Montante total imputado ao Cliente de 19.259,24€, 
incluindo juros, comissão de dossier, comissão de processamento de prestação, juros e Imposto do 
Selo pela utilização do crédito, sobre os juros e comissões. 
 

SERVIÇOS DIGITAIS 

 
Extrato Digital  
Com este serviço é possível receber os extratos bancários diretamente na caixa de e-mail e guardá-
los no computador sem ocupar espaço físico, consultá-los no site em www.millenniumbcp.pt ou 
consultar e imprimir nas CATs. Este serviço, sem custos, proporciona privacidade, segurança e 
comodidade, para além de permitir que cada um dê o seu contributo para o ambiente. 
 
Site do Banco e Código de Acesso Multicanal 
Através do site do Banco – millenniumbcp.pt, é possível aceder a informações e realizar operações 
com toda a comodidade, sem ter de se deslocar a uma Sucursal ou Multibanco. Para isso, basta ter o 
Código de Utilizador e o Código de Acesso Multicanal - código que lhe dá acesso a todos os canais do 
Millennium bcp (millenniumbcp.pt, serviços Mobile e Centro de Contactos, disponível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana). 
 
App Millennium  
Tenha o Banco sempre consigo através da App Millennium. Além das habituais operações de consulta, 
transferências, pagamentos e carregamentos, a App Millennium tem todas as funcionalidades que 
precisa para gerir a sua vida financeira, sem se deslocar ao Banco: 

 Serviço de transferências Western Union; 

 Simulador de crédito habitação, com pedido de crédito online, área de acesso às 
simulações guardadas e acompanhamento do estado das propostas;  

 Simulador de crédito pessoal, com pedido e contratação do seu crédito diretamente na App
1
; 

 Consulta de saldo das contas à ordem, cartões e conta de títulos sem ter de fazer login; 

 Pedido de cartões de débito e de crédito e acuso da receção do PIN do cartão; 

 Acesso à App com impressão digital
2
. 

 
App MBolsa 

Para quem tem perfil investidor, com a App MBolsa os mercados financeiros vão consigo para todo o 
lado, permitindo-lhe antecipar tendências e rentabilizar os seus investimentos. Vai poder negociar 
ordens de compra e venda de títulos do mercado nacional e internacional, consultar a conta títulos, 
acompanhar cotações de vários mercados e consultar as principais notícias do dia e research. Pode 
ainda simular a gestão de uma carteira fictícia de títulos, permitindo-lhe testar as suas capacidades 
de investidor, através da Carteira Virtual. Experimente e fique mais perto dos melhores 
investimentos. 
 
 

 

http://www.millenniumbcp.pt/
http://www.millenniumbcp.pt/
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App MSeguros  

A App MSeguros é a solução ideal para quem quer ter acesso, a qualquer momento, a toda a 
informação referente às apólices dos seus seguros. Para além do acesso à carteira de seguros, 
permite consultar os detalhes e documentação de cada apólice. 
 
As Apps do Millennium estão disponíveis para equipamentos Android

TM
 e iOS

3
. Faça o download da App 

Millennium, App MBolsa
4 
e da App MSeguros

5
, sem custos, a partir da App Store e Google Play Store. 

Todas as novidades e atualizações estão disponíveis em millenniumbcp.pt e na página do Mais 
Millennium no Facebook. 
 
1 
Válido para Clientes com perfil de risco adequado ao produto. Decisão sujeita a análise de crédito. 

2
 Exclusivo para equipamentos compatíveis com leitura de impressão digital e sistema operativo 

Android 6.0 ou superior. 

3
 iOS e App Store são uma marca registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países. Android 

Google Play Store são uma marca registada da Google Inc. 

4
 A instalação e utilização da App MBolsa requer instalação e registo prévios na App Millennium. 

5 
 Para os equipamentos Android

TM
 a instalação e utilização da App MSeguros requer a instalação e 

registo prévios da App Millennium. Para iOS recomenda-se a instalação e registo na App Millennium 
no mesmo telemóvel para aceder a ambas as Apps com o mesmo PIN. 

 

SOLUÇÕES DE POUPANÇA 

 
O Millennium bcp disponibiliza várias soluções de Poupança, através da constituição de Depósitos a 
Prazo e de Contas Poupança, com caraterísticas diferenciadas para se adequarem às necessidades dos 
Clientes. Mais informações disponíveis numa Sucursal ou em millenniumbcp.pt. 
 

SEGUROS 

 
Plano Proteção Vencimento 
Acesso a um seguro que proporciona maior conforto e bem-estar financeiro nos momentos de maior 
instabilidade, como é o caso de perda de remuneração enquadrada nas coberturas previstas: 
Incapacidade Temporária Absoluta para o Trabalho por Doença ou Acidente, Desemprego Involuntário 
e Morte ou Invalidez Permanente em caso de acidente. 
  
Vantagens: Pagamento até 6 meses por sinistro, nas coberturas de Incapacidade Temporária Absoluta 
para o Trabalho por Doença ou Acidente e Desemprego Involuntário, de 30% do vencimento líquido 
com um máximo de 700€ por mês (acumulável com as prestações da Segurança Social). No caso da 
cobertura de Morte ou Invalidez Permanente, pagamento de indemnização correspondente a 12 vezes 
a remuneração mensal líquida. O Prémio do Seguro é mensal e é calculado com base na remuneração 
líquida creditada na conta depósitos à ordem. Exemplo: 10,98€/mês para um Cliente com 
remuneração mensal de 600€. Ao primeiro pagamento acresce 5,38€ (custo de apólice que inclui 
encargos legais). 
 
Condições especiais noutros seguros 
Desconto de 5% na primeira anuidade: 

 Plano de Saúde Médis (Seguro de Saúde) – Opções 1, 2 e 3 e Opções Médis Vintage e Médis 
Vintage Plus; 

 Homin (Seguro Multirriscos Habitação) - na cobertura base de Edifício e/ou Recheio nas 
opções Base, Regular e Premium. 

Desconto de 5% durante todo o prazo de vigência do contrato no Proteção Ativa (Seguro de Vida 
Risco). 
 
A informação sobre seguros contida neste documento não dispensa a consulta da informação pré-
contratual e contratual legalmente exigida. Estas condições são válidas para novas apólices subscritas 
até 31 de dezembro de 2018. 
Seguros comercializados pela Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Ocidental – 
Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, SA. 
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PROGRAMA PRESTIGE 

 
VIVA A EXCLUSIVIDADE NO SEU DIA A DIA 

 
Isenção durante 6 meses da comissão de gestão mensal do Programa Prestige – Solução Integrada 
de produtos e serviços bancários e financeiros, para os colaboradores de empresas aderentes ao 
Plano Mais Colaborador, que domiciliem o seu ordenado ao abrigo do protocolo.  
 
Findo o prazo de isenção, será aplicada uma comissão de gestão mensal de 4,5€, 6€ ou 15€ consoante 
a idade e o envolvimento do Cliente com o Banco: 
 

IDADE 

COMISSÃO: 6€ COMISSÃO: 4,5€ 

PATRIMÓNIO 
FINANCEIRO 

ou 

ORDENADO 
PATRIMÓNIO 
FINANCEIRO 

+ 

ORDENADO 

ou 

PATRIMÓNIO 
FINANCEIRO 

+ 

FATURAÇÃO 
EM 

CARTÕES 

>= 45 >= 50.000€ >= 2.500€ >= 50.000€ >= 500€ >= 50.000€ >= 500€ 

>=35  
< 45 

>= 35.000€ >= 2.000€ >= 35.000€ >= 500€ >= 35.000€ >= 500€ 

>=18  
< 35 

>= 20.000€ >= 1.500€ >= 20.000€ >= 500€ >= 20.000€ >= 500€ 

 
Nos casos não referidos na tabela será aplicada uma comissão de gestão mensal de 15€. 
Contas Agregadas 
 
Os titulares do Programa Prestige podem agregar à Conta Prestige até 3 contas à ordem de que sejam 
titulares quaisquer pessoas singulares, incluindo o próprio.  
 
Estas contas, enquanto agregadas à Conta Prestige beneficiam da isenção de Comissão de 
Manutenção de Conta Millennium (este benefício não é aplicável a contas agregadas classificadas 
como Conta Serviços Mínimos Bancários, Conta Base, Conta Recheio Particulares ou contas aderentes 
ao Programa Prestige), correspondente a um valor máximo de 5,20€/mês.  
Transferências Internas isentas de pagamento da comissão prevista no Preçário, se efetuadas entre 
a Conta do Programa Prestige e as contas agregadas, independentemente do canal utilizado. 
Exclusivo para contas em Euros. 
 
Gestor e Dossier Prestige 
 
O Programa Prestige coloca à sua disposição um interlocutor profissional que privilegia o 
acompanhamento personalizado: um Gestor que o conhece e assegura a gestão da sua relação 
bancária com o Millennium bcp. Este profissional executa as suas decisões de investimento, tornando 
mais eficiente e simples a gestão do seu património. 
 
O Dossier Prestige permite-lhe ter acesso a informação detalhada sobre a sua conta de depósitos à 
ordem e produtos associados, nomeadamente, caso se aplique, informação sobre carteira de 
investimento, distribuição dos investimentos por classes de ativos e datas de vencimentos. Esta 
ferramenta proporciona-lhe uma visão integrada do seu património e ajuda-o a planear os seus 
investimentos futuros. 
 
Cofres de aluguer 
 
Redução de 20% no valor da comissão de aluguer anual  (comissão correspondente a um valor 
máximo de 250€/ano). 
 
Cartão Prestige Débito 
 
 Enquanto aderente ao Programa Prestige, isenção de pagamento de anuidade em dois cartões 
Prestige de débito. Valor das anuidades 20,00€ por titular. 
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Cartão Pré-Pago  
 
Enquanto aderente ao Programa Prestige, isenção de pagamento de anuidade de um cartão pré-pago 
Free Web ou, em alternativa, um cartão pré-pago Free Júnior. Valor das anuidades de 10€ e 5€ 
respetivamente. 
 
Cheques  
 
Isenção do pagamento das despesas de emissão de 1 grupo de 5 cheques cruzados, não à ordem, por 
mês, emitidos nas máquinas da rede interna de self banking do Millennium bcp, correspondente ao 
valor de 6,25 € por módulo. É devido o Imposto do Selo no montante de 0,05 € por cada cheque 
emitido. Sujeito a decisão de risco de crédito. 
 
Transferências sem custos  
 
Isenção do pagamento de comissões nas transferências em euros, coroas suecas ou leus romenos, 
(caráter não urgente), efetuadas em canais automáticos (ATM, Máquinas da rede interna de Self 
Banking do Millennium bcp, Atendimento telefónico automatizado (VRS), Mobile Banking (App 
Millennium e Mobile Web) e em www.millenniumbcp.pt). 
Representa uma poupança de 1,45€ por transferência. 
Transferências por débito da conta aderente destinadas a países aderentes à SEPA (28 países da UE e 
Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suíça e São Marino), desde que ordenadas com indicação 
do NIB ou do IBAN (consoante o canal de receção da ordem de transferência), em número ilimitado, 
sujeitas aos limites específicos de cada canal e, até ao valor máximo de 50.000€ por transação (ou 
contravalor se em Coroa Sueca ou Leu Romeno).  
 
Antecipação de Ordenado - TAEG 14,6% 
 
Acesso à antecipação, no primeiro dia de cada mês, de 100% do ordenado ou reforma/pensão 
domiciliado. Para um exemplo de um montante utilizado de 1.500€, durante 90 dias à TAN de 
13,500%, os juros serão de 49,50€ acrescidos de Imposto do Selo sobre os juros de 1,98€, a que 
corresponde uma taxa anual efetiva global (TAEG) de 14,6%. Isenção de Imposto do Selo pela 
utilização do crédito até ao montante do salário mensal creditado na conta. Sujeito a decisão de 
crédito. 
A domiciliação do ordenado não obriga nem pressupõe a contratação de qualquer facilidade de 
descoberto ou operação de crédito de natureza similar. 
 
Soluções de Crédito à Habitação 
 
Isenção do pagamento da Comissão de Formalização do Crédito à Habitação correspondente ao 
valor de 200,00€. 
 
Cartões de Crédito 
 
2 Cartões de crédito Prestige Gémeos (1 cartão Prestige Visa + 1 cartão Prestige Black by American 
Express®, TAEG de 16,2%) para 2 titulares de uma conta cartão comum, titulares da conta à ordem. 
 
TAEG 16,2% e TAN 11,300% para um crédito de 2.500€ pago em 12 prestações mensais iguais de 
capital, acrescidas de juros e encargos. 
A emissão de qualquer um destes cartões de crédito depende da prévia adesão e subscrição das 
correspondentes Condições Particulares e Condições Gerais de Utilização do cartão de crédito 
respetivo. A atribuição de cartão de crédito está sujeita a decisão de crédito. 
 
App Millennium e App MBolsa 
 
Tenha o Banco sempre consigo, a qualquer hora e em qualquer lugar, através da App Millennium! 
Além das habituais operações de consulta, transferências, pagamentos e carregamentos, a App 
Millennium tem todas as funcionalidades que precisa para gerir a sua vida financeira, sem se deslocar 
ao Banco: 
 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

  Página 7 de 8 

 Serviço de transferências Western Union; 

 Simulador de crédito pessoal, com pedido e contratação do seu crédito diretamente na App
1
; 

 Consulta de saldo das contas à ordem, cartões e conta de títulos sem ter de fazer login; 

 Pedido de cartões de débito e de crédito e acuso da receção do PIN do cartão; 

 Acesso à App com impressão digital. Exclusivo para equipamentos compatíveis
2
. 

 
Para quem tem perfil investidor, com a App MBolsa os mercados financeiros vão consigo para todo o 
lado. Vai poder negociar ordens de compra e venda de títulos do mercado nacional e internacional, 
consultar a conta títulos, acompanhar cotações de vários mercados, entre outras operações. 
Experimente e fique mais perto dos melhores investimentos. 
 
Disponível para equipamentos Android

TM
 e iOS

3
, faça o download da App Millennium e da App MBolsa

4
, 

sem custos, nas respetivas stores – App Store e Google Play Store. 
 
Todas as novidades e atualizações estão disponíveis em millenniumbcp.pt e na página do Mais 
Millennium no Facebook. 
 
1 
Válido para Clientes com perfil de risco adequado ao produto. Decisão sujeita a análise de crédito. 

2
 Exclusivo para equipamentos compatíveis com leitura de impressão digital e sistema operativo 

Android 6.0 ou superior. 
3
 iOS e App Store são uma marca registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países. Android 

Google Play Store são uma marca registada da Google Inc. 
4
 A instalação e utilização da App MBolsa requer instalação e registo prévios na App Millennium. 

 

SEGUROS DE RISCO 

 
Assegurar a sua proteção e a da sua família é também uma das prioridades do Programa Prestige. Por 
isso, esta solução integrada inclui 4 seguros para garantir a segurança do que é mais importante para 
si. 
 
Seguro de Responsabilidade Civil Familiar 
Livre-se de despesas inesperadas. Este seguro cobre as indemnizações pelos danos patrimoniais e não 
patrimoniais causados a terceiros, por qualquer elemento do seu agregado familiar. O capital máximo 
é de 150.000€ por ano, com um sublimite de 25.000€ por lesado. 
 
Seguro de Assistência na Urgência Médica ao Domicílio 
Porque a saúde está acima de tudo, este seguro, transversal ao seu agregado familiar, é válido em 
todo o território nacional (com exceção dos Açores onde a cobertura se circunscreve à Ilha de São 
Miguel). A sua utilização pressupõe o copagamento de 10€ por consulta. O serviço de assistência por 
urgência médica pode ser solicitado pelo telefone 210 347 933 (nos dias úteis, das 20h às 7h; aos 
sábados, domingos e feriados, 24h por dia). 
 
Seguro de Roubo de Computador Portátil 
Proteja-se contra surpresas indesejadas. Em caso de roubo do seu computador portátil, este seguro 
garante-lhe até um capital máximo de 600€ por anuidade (para o primeiro Titular da conta de 
depósitos à ordem associada ao Programa Prestige). 
 
Seguro Multirriscos Equipamento Eletrónico Informático 
Os imprevistos acontecem. Com este seguro, o primeiro Titular do Programa Prestige fica coberto 
contra danos causados aos equipamentos eletrónicos informáticos na sequência de incêndio, 
tempestade, curto-circuito, entre outros acidentes, até um capital máximo de 600€ por anuidade e 
uma franquia de 50€ por sinistro. 
 
OUTROS SEGUROS – condições especiais na subscrição 
 

 Plano de Saúde Médis Opções 1, 2 e 3 e Opções Vintage e Vintage Plus: 
     Desconto de 7% na primeira anuidade; Condições Especiais na Opção 3 na realização de Check-

Ups (Navarra). 

 HomIN (cobertura base de Edifício e/ou Recheio): Desconto de 7% no prémio durante o 1º ano 
de contrato. 
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 Proteção Pessoal Doméstico: Desconto 7% sobre a tarifa base aplicada à atividade. 

 Proteção Pessoal e Golfe, Proteção Armas e Caça, Proteção Náutica de Recreio: Desconto de 
7% no prémio durante toda a vigência do contrato (sujeito a prémio mínimo de 68,25€ na 1ª 
anuidade. 

 
Estas condições são válidas para novas apólices subscritas até 31 de Dezembro de 2017. 
Seguros comercializados pela Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. A informação 
contida neste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual 
legalmente exigida. 
 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 
Condições especiais de produto do Plano Mais Colaborador válidas até 31 de dezembro de 2018, sendo 
suscetíveis de revisão e modificação semestralmente de acordo com a informação disponibilizada em: 
www.millenniumbcp.pt > Contas > À sua medida > Plano Mais Colaborador.  
 
As condições especiais de produto poderão ser revistas sempre que ocorram alterações nas condições 
gerais de mercado, política de preço e disposições legais ou regulamentares a que o Banco esteja 
sujeito.  

A cessação do acordo Plano Mais Colaborador estabelecido entre o Banco e a Empresa implica a 
cessação das condições especiais de produto associadas para todos os seus beneficiários, sem prejuízo 
dos efeitos emergentes das condições especiais aplicadas antes daquela data. 

Reduções sobre o Preçário em vigor não são cumuláveis com quaisquer outras condições especiais em 
vigor. Todos os pedidos de crédito são objeto de análise casuística, reservando-se o Banco o direito 
de recusar qualquer operação. 

Todas as comissões indicadas neste documento são acrescidas de Imposto do Selo. 

Consulte outras campanhas em vigor em: millenniumbcp.pt. Informe-se detalhadamente em qualquer 
sucursal do Millennium bcp ou contacte-nos através do 707 50 24 24 (Atendimento personalizado 
24H). 
 

 
 
Contratos de Seguro de Risco comercializados pela Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros S.A. 
sociedade anónima com sede na Av. Dr. Mário Soares (TagusPark), Edifício 10 Piso I 2744-002 Porto 
Salvo, pessoa coletiva nº 501836918 e matriculada sob esse mesmo número na Conservatória de 
Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 12.500.000 Euros 
 
Proteção Ativa: Contrato de Seguro Comercializado pela Ocidental – Companhia Portuguesa de 
Seguros de Vida, sociedade anónima com sede na Av. Dr. Mário Soares (TagusPark), Edifício 10 Piso I 
2744-002 Porto Salvo, pessoa coletiva nº 501836926 e matriculada sob esse mesmo número na 
Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 22.375.000 Euros. 
 
Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto – 
Capital Social 5.600.738.053,72 Euros. Número único de matrícula e de identificação fiscal 
501525882. Mediador de Seguros Ligado nº 207074605 – Data de Registo: 26/06/2007. Autorização 
para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida da Ocidental - Companhia Portuguesa de 
Seguros de Vida, S.A., Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis – Companhia 
Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. e ainda com a Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de 
Pensões, S.A.. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt. O Mediador 
não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de 
seguro para lhe serem entregues. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato 
de seguro, os quais são integralmente assumidos pelo Segurador. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/
http://www.asf.com.pt/

